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A NOSSA CAPA

Ele aí está: resolvemos abrir esta edição com a imagem do candidato a “preso domiciliário” vírus da poliomielite, 

uma edição que transporta larga informação sobre os progressos já alcançados pela iniciativa de erradicação da 

doença. Fazêmo-lo como maneira de mais sensibilizar o leitor quanto ao nosso inimigo público número um.

Está na sua mão ajudar o Rotary a ultimar a maior campanha de saúde pública da história da Humanidade. Dê 

já o seu contributo para que, de “candidato”, o vírus passe à efectiva condição de ... “preso domiciliário”!
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              Artur Lopes Cardoso
                                Gov. 1988-89 (D. 197)

                                                                                        
                                                         Editor

Em 24 de Fevereiro de 1955 nasceu em S. Francisco, Califórnia, 
nos Estados Unidos, mas não era desejado. Foi, por isso, en-
jeitado. Valeu-lhe na circunstância um casal de origem arménia 
que o acolheu, o criou e o adoptou, Paul e Clara Jobs.
Falo de alguém que, através duma vida de luta e de procura 
constantes, foi genial e realizou em pouco tempo coisas espan-
tosas que verdadeiramente alteraram a vida dos homens. Já 
se vê, de Stephen (Steve) Paul Jobs. Curiosamente, nos tempos 
dos séculos mais recentes, poucos criaram tantos empregos 
(“job”)quanto ele... 
A despeito do seu incomensurável engenho e da incrível 
influência que Steve teve na vida e mesmo na mentalidade 
das sociedades humanas, nunca foi distinguido com o Prémio 
Nobel. Também não foi Rotário, nem mesmo honorário, que 
se saiba. E nem isto admira, sabido, que é, que era intolerante 
e mesmo de relacionamento difícil. “Crucificava”, por assim 
dizer, os seus colaboradores de tão exigente que era no trab-
alho. Ele mesmo dizia que não suportava “os palermas”. Era 
muitas vezes rude e arrogante e não contemporizava com 
menos que ... a perfeição. No fim da vida, contava 313 registos 
de patentes de invenções!

Um cancro detectado no pâncreas em 2003, do mais mortal 
de todos os tipos desta doença e a tal ponto que, segundo os 
entendidos, acaba com a vida num período máximo de dois anos 
(se bem que o mais usual seja a morte ao fim de seis meses), 
fê-lo partir em 6 do passado mês de Outubro ao fim de uma 
luta tenaz que se prolongou por mais de sete. No entanto, já 
em 2008 a “Bloomberg” tinha noticiado a sua morte!!!?
Da sua imaginação criadora, verdadeiramente própria de 
um génio, Steve Jobs criou com o seu amigo, também Steve, 
mas Wosniak, a “Apple”, justamente na garagem da casa 
dos seus pais adoptivos, uma empresa que, em pouco tempo 
e graças ao génio de Jobs, viria a tornar-se numa das maiores 
empresas do mundo pela comercialização dos produtos iPod, 
iTunes, iPhone e iPad.Consta que o nome que deu à empresa 
resultou da circunstância de, aquando da altura em que teve 
a ideia de a fundar, ele andava com o seu amigo na apanha 
de maçãs numa quinta.
Graças a ela, apenas com 25 anos de idade, Steve era já 
milionário.

Steve Jobs não foi um patrão amigo: pelo contrário chegava 
a ser temido. O seu feitio de permanente inconformação che-
gou a determinar que fosse praticamente banido da “Apple”, 

tendo voltado a ela anos mais tarde para a salvar da falência, 
como salvou.
Era um insatisfeito e um perfeccionista. Experimentou, na sua 
curta vida, de quase tudo, desde drogas psicadélicas a religiões, 
especialmente o budismo quando errou pela Índia até aos 20 
anos. Depois, foi o que se viu na indústria das tecnologias, 
onde ... “deu cartas”.
A sua mensagem, dada quando já era sabedor da doença 
que um mero exame de rotina revelara, foi proferida por ele 
em 2005, nas célebres palavras que dirigiu aos estudantes da 
Universidade de Stanford: -”O vosso tempo é limitado. Então, 
não o desperdicem a viver a vida dos outros... Não deixem 
que o ruído das opiniões dos outros abafe a vossa própria 
voz interior.”
Steve Jobs viveu a vida intensamente, como se cada dia fosse 
o último. Por isso entendeu que a morte que lhe estava apon-
tada a curto prazo era a mais importante das ferramentas que 
tinha tido para fazer as grandes escolhas da vida. Isto apesar 
de reconhecer que, embora muitos queiram ir  para o Céu, a 
verdade é que ninguém quer morrer.
 
Não foi Rotário, dificilmente terá observado a Prova Quá-
drupla. Mas foi um Homem cuja memória irá manter-se como 
exemplo de tenacidade, de empreendedor, de trabalho sem 
desfalecimentos, de procura incessante. E também estas são 
qualidades rotárias. 
O exemplo que Steve Jobs deixou não é para ser seguido na 
sua inteireza. Mas alguns dos seus modos de estar na vida 
são. Steve não era perfeito em muitos aspectos. Mas ... quem 
o será?
Enquanto Rotários devemos seguir o exemplo de quem Rotário 
verdadeiramente é. Mas não há que desprezar o exemplo que 
possa vir de quem, não tendo as qualidades do verdadeiro 
Rotário, mesmo assim evidenciou, e em alto grau, qualidades 
invulgares do Homem que soube viver intensamente a vida de 
que dispôs. Foi este o caso deste gigante inconformista.
O Rotary influencia o mundo para melhor, “urbi et orbe”. 
Tenhamos a humildade de reconhecer que há outros que o 
fazem também, a seu modo, mesmo Rotários não sendo.
Escrevo, repare, em Mês dos Serviços Profissionais...
Com um abraço de muita amizade do
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Mensagem do Pridente

A Mensagem do 
Pridente 

Kalyan Banerjee
Para ler discursos e notícias do 

Presidente do R.I.,
Kalyan Banerjee, vá a 

www.rotary.org/president  

Caríssimos irmãos e irmãs em Rotary.
 

Em 1885, o londrino Times publicou uma série de editoriais homenageando o 100º 

aniversário do nascimento de Sir Moses Montefiore, o financeiro e filantropo britânico que 

a Raínha Victoria tinha armado cavaleiro. Esses editoriais sublinhavam a sua honestidade, a 

sua generosidade e o seu empenho em acorrer a ajudar quantos encontrava com necessidades. 

Havia uma história especialmente colocada em foco.

 

Alguém perguntou certa vez a Sir Moses, um dos homens mais ricos do seu tempo, quanto é 

que ele valeria. Perante uma tão deselegante pergunta, ele fez breves momentos de reflexão 

antes de dar um número – algo que aguçou as expectativas de quem lhe colocara a questão. 

Naturalmente, saiu-se com uma objecção; seguramente ele deveria valer dez vezes mais que 

muito! Sir Moses limitou-se a sorrir. -“Meu rapaz.” - respondeu. -”Tu não me perguntaste quanto 

possuo. Perguntaste-me quanto valho. Assim, fiz o cálculo de quanto já dei para fins caritativos 

neste ano, e esse foi o número que te dei. Estás a ver: na vida a gente vale apenas em função 

do que estamos dispostos a partilhar com os outros.”.

 

Quando avaliamos o nosso próprio valor, fazêmo-lo em termos de ver o que temos, ou o modo 

como usamos o que temos? Quando afirmamos que todos os homens têm idêntico valor, estarão 

as nossas acções em coerência com as nossas palavras?

Creio que ser Rotário significa olharmos de maneira diferente para os nossos bens. Qual será 

a melhor coisa que poderemos fazer com o de que dispomos? Que escolhas nos deixaram os 

mais ricos nos tempos mais recentes? 

 

Em Rotary, todos estamos preocupados com as grandes necessidades sentidas em muitas partes 

do nosso mundo. E todos sabemos o quanto podemos fazer para ajudar através da nossa Rotary 

Foundation. Podemos mudar vidas, podemos restabelecer esperança, podemos construir futuros 

– se escolhermos fazer isso.

Na vida, tudo é escolha. Podemos escolher fechar os olhos perante as necessidades dos outros, 

ou guardar para nós mesmos o que temos, ou declarar que os problemas dos outros apenas 

a eles dizem respeito. Ou podemos escolher olhar para o caminho trilhado no passado, a cor 

dele, a sua linguagem, aspecto e cultura, e ver que as pessoas donde quer que seja são iguais 

a nós – e, então, recusar a atitude de não ligarmos...

http://www.rotary.org/president
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DIA NACIONAL DO ROTARY?

Está em curso uma iniciativa que visa a que, no nosso País, o dia 23 
de Fevereiro seja proclamado como Dia Nacional do Rotary. É 

um desiderato que seja na peugada doutros países que já assim 
passaram a homenagear o Rotary, com o são os casos do Brasil e 
do Reino Unido, entre outros.

O leitor que entenda associar-se a esta causa, cuja justificação 
parece clara, pode subscrever a respectiva petição, que é da iniciativa 
do Compº. Rodolfo Gomes, membro do Rotary Club de Leça do 
Balio, que se encontra disponível em http://www.peticaopublica.
com/?pi=P2011N7976.

CONSELHO DE LEGISLAÇÃO 2013

Tome boa nota o leitor que terminará a 31 de Dezembro o prazo para apresentação 
de propostas dos Clubes e dos Distritos, as daqueles através destes, ao Conselho de 

Legislação, junto da sede do Rotary International. Todas as propostas de legislação terão 
de ir acompanhadas de declaração na qual conste o objectivo que com elas se pretende 
atingir, o que deve ser explicado com um máximo de 300 palavras. E devem ir, ainda, com 
comprovante de ratificação em Conferência Distrital.
Para colocação e esclarecimento de eventuais dúvidas, vá a http://www.rotary.org/pt/Mem-
bers/PoliciesAndProcedures/CouncilOnLegislation/Pages/legislation.aspx.

Factos sobre os Subsídios Globais
Em 2010-11, primeiro ano de vigência da fase piloto do Plano Visão de Futuro, The Rotary Foundation concedeu 
208 Subsídios Globais no valor total de quase 12 milhões de dólares, para apoiar projectos de grande dimensão, 
auto-sustentáveis, em 46 diferentes países. As acções apoiadas por um Subsídio Global têm de ir ao encontro de, 
pelo menos, uma das seis seguintes áreas em foco:

- Paz e prevenção/resolução de conflitos

- Prevenção e tratamento de doenças

- Água e saneamento básico

- Saúde materna e infantil

- Ensino básico e alfabetização

- Desenvolvimento económico e comunitário

http://www.peticaopublica.com/?pi=P2011N7976
http://www.peticaopublica.com/?pi=P2011N7976
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Presidente
Kalyan Banerjee
Rotary Club de Vapi, Gujarat (Índia)

Presidente-Eleito
Sakuji Tanaka
Rotary Club de Yashio (Japão)

Vice-Presidente
Noel A. Bajat
Rotary Club de Abbeville, Louisiana (EUA)

Tesoureiro
Élio Cerini
Rotary Club de Milano-Duomo (Itália)

Directores
José António F. Antiório
Rotary Club de Osasco (Brasil)

Yash Pal Das
Rotary Club de Ambala (Índia)

Elizabeth S. Demaray
Rotary Club de Sault Ste. Marie, Michigan (EUA)

Kenneth W. Grabeau
Rotary Club de Nashua-Oeste, New Hampshire (EUA)

Stuart B. Heal
Rotary Club de Cromwell (Nova Zelândia)

Allan O. Jagger
Rotary Club de Elland (Inglaterra)

Paul Knyff
Rotary Club de Weesp, Vechtstreek-Norte (Holanda)

Masaomi Kondo
Rotary Club de Senri (Japão)

Barry Matheson
Rotary Club de Jessheim (Noruega)

Shekhar Mehta
Rotary Club de Calcutá-Mahanagar (Índia)

Samuel F. Owori
Rotary Club de Kampala (Uganda)

Juin Park
Rotary Club de Suncheon (Coreia)

Kenneth M- Schuppert Jr.
Rotary Club de Decatur, Alabama (EUA)

John C. Smarge
Rotary Club de Naples, Florida (EUA

Secretário-Geral
John Hewko

DIRIGENTES DE CÚPULA 2011-12 
DO ROTARY INTERNATIONAL

Rotary Clubes  …………………………  34.122

Rotários ……………………………… 1.211.516

(Rotárias) ………………………………  213.019

Países e Regiões com Rotary …………… 213

Distritos Rotários ………………………… 530

Núcleos Rotary de Desenvolvimento 

Comunitário   ………………………………7.265

Países com NRDC   …………………………… 80

Voluntários nos NRDC   …………… 167.095.

Dados reportados a 31 Agosto de 2011

OS NOSSOS NÚMEROS
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ÁFRICA DO SUL BRASIL

INGLATERRA

FRANÇA

INDONÉSIA

MARRCOS

MALI

Os Rotários do Rotary Club 
de Roggebaai (D. 9350) 
colocaram em prática parte 
da deliberação, que tinha 
sido tomada pela Câmara 
Municipal, de criar junto 
do Estádio de Futebol da 

Cidade do Cabo um grande parque público de diversões que incluísse 
campo de golfe, recintos para outros desportos, espaço para feiras 
e outras diversões até com “fitness”. O Clube tratou do espaço de 
diversões e, note-se, o seu quadro social é de apenas uma dúzia de 
membros! (foto “Rotary África”).

O Rotary Club de Juiz de 
Fora-Distrito Industrial (D. 
4580) ofereceu ao hospital 
da Associação Feminina de 
Prevenção e Combate ao 
Cancro, de Juiz de Fora, 
uma cama “Fawler” (foto 
“Brasil Rotário”).

ÁFRICA DO SUL

O Rotary Club de Kenton 
on Sea (D. 9320) criou 
uma cozinha a que deu o 
nome de “Nolutando Soup 
Kitchen”, que fez instalar 
em edifício que estava a 

cair mas o clube restaurou. Nela são alimentadas todos os dias 20 
crianças (foto “Rotary África”).

Uma corr ida  de  300 
metros com tripulações de 
estudantes em número que 
ultrapassou os 2.500, em 
barcos semelhando dragões, 
foi organizada com pleno 

êxito pelo Rotary Club de Totnes (D. 1170), como maneira de angariar 
fundos a favor de diversas IPSS e também para a erradicação da 
polio (foto “Rotary Today”).

 O Rotary Club de Saint-
Julien en Genevois (D. 
1780) proporcionou a cerca 
de 40 pessoas deficientes 
passeios em “side-car”, 
em parceria com a IPSS 
“Joie aux Enfants” (foto “Le 
Rotarien”).

Uma equipa de oftal-
mologistas, enfermeiros e 
optometristas foi levada 
pelo Rotary Club de Kew, 
Victória (Austrália), até à 
Ilha de Sumba, dentro do 
Programa Dádiva da Vista, 

para realização de exames, cirurgias e tratamentos oftalmológicos 
em benefício da população local (foto “Rotary Down Under”). 

O Rotary Club de Casablanca-
La Blanche (D. 9010) equipou 
uma creche estabelecida 
numa zona rural, dentro 
do programa “Mulher 
Terceiro Mi lénio” de 

desenvolvimento comunitário (UDC) (foto “Le Rotarien”).

Todos os anos desde 2008, 
uma pequena equipa de 
Rotários do Rotary Club de 
Nice, França (D. 1730), vai 
até Yendouma, Mopti ou 
Simaru, Dogon, no Mali, aí 
entregando os mais diver-
sos equipamentos, desde 
material médico e escolar 

e sistema de condução de água (foto Augustin Témé). 
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  A Convenção em 
   Contagem Decrescente

Bangkok lê

Bangkok encontrou o seu caminho através dos trabalhos de autores nos quais se incluem Joseph 

Conrad, Somerset Maugham e James Michener, todos eles tendo estado por  algum tempo na 

capital da Tailândia. Quando faltam cerca de seis meses para a Convenção de Bangkok de 2012, de 

6 a 9 de Maio, o leitor ainda tem tempo de ler alguma coisa sobre a história do País, do seu povo 

e dos seus costumes. 

Muitos tailandeses se revêem no quadro traçado quanto ao Reino de Sião no livro  “Anna and 

the King of Siam” da autoria de Margaret Landon (assim como no relato em que ele se baseia, 

“The English Governess at the Siamese Court” de Anna Leonowens, e no fi lme “The King 

and I”). Uma versão menos romanceada encontra no “Bombay Anna: The Real Story and 

Remarkable Adventures of the King and I Governess”, por by Susan Morgan. 

Numa perspectiva tailandesa da mesmo época, o “Four Reigns“ de Kukrit Pramoj, é a história 

duma rapariga que vai trabalhar no Palácio Real nos anos de 1890 e ali se mantém durante a II 

Grande Guerra, servindo sob as ordens de quatro monarcas. 

As recordações de Lawrence Osborne em “Bangkok Days” referem um intrincado de rela-

ções entre o autor e a cidade, enquanto a novela de Alex Garland, “The Beach”, conta 

a história de três viajantes de mochila às costas na busca de autenticidade e duma 

fuga. “Travelers’ Tales Thailand: True Stories” é uma colectânea de escritos de diversos, 

dentre estes, Ian Buruma, Pico Iyer e Simon Winchester. 

                                                                                                              

    – Frank Bures

Inscreva-se na Convenção de 2012 do R.I., em Bangkok, até 1 de Dezembro para obter um desconto 

especial. Aceda, para o efeito, a  www.rotary.org/convention.
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De como um Subsídio Global foi encontrar a solução
 

Como bem sabe o dentista, algum flúor é coisa boa. Demasiado flúor, porém, pode ser ruinoso. Os moradores de 
Patari, aldeia do Uttar Pradesh (Índia) encontram-se entre os milhões de pessoas da Índia que sofrem as consequências 
da fluorose, um processo irreversível causado pelo elevado índice de flúor presente na água que bebem.
Os sintomas da fluorose nos dentes incluem o escurecimento e a erosão do esmalte, e os seus efeitos dolorosos nos 
ossos podem resultar em deformidades, calcificação dos ligamentos e dos tendões e osteoesclerose.
-“O flúor, devido ao seu poder, corrompe os dentes e destroi os ossos.” - diz Maurice Halliday, PGD do Distrito 1020 (Es-
cócia), que trabalhou com o Distrito 3110 (Índia) na distribuição por 60 famílias de filtros do flúor, em Patari, no âmbito 
de um projecto contemplado com um Subsídio Global da The Rotary Foundation. -“Muitas pessoas estão corcundas e 
deformadas, se não totalmente deficientes motoras. Mesmo os animais domésticos se mostram afectados.” 

Num estudo de 2001 sobre Patari e três aldeias próximas, os operadores procederam à medição dos níveis de flúor 
presentes na água potável. A Organização Mundial da Saúde tinha fixado em 1,5 miligramas de flúor por litro de água 
como sendo o limite máximo de segurança, mas, em Patari, os níveis encontrados foram superiores a 3,45 miligramas 
em cada litro. O organismo absorve cerca de 90% do flúor que encontra na água de beber, e os riscos elevam-se 
quanto às pessoas que se dedicam a trabalhos braçais em climas muito quentes como o de Patari, pois que bebem 
mais água que o ordinário.
O flúor existe naturalmente na água em toda a parte do mundo, com diversas bolsas de concentração mais elevada. 
Uma destas vai da Eritreia ao Malawi e uma outra da Turquia, prosseguindo pelo Iraque, o Irão, o Afeganistão, a Índia, 
o norte da Tailândia, e a China. Na China, a fluorose é endémica em todas as províncias, nas regiões autónomas e nas 
Municipalidades, excepto a de Shanghai. Na Índia, afecta cerca de 25 milhões de pessoas. 
Segundo um relatório da OMS, “a fluorose deverá constituir o problema endémico de saúde mais espalhado, associado, 
que está, à geoquímica natural”.
 Nos princípios deste ano, a geógrafa Allison Kwesell viajou até Patari e várias outras aldeias para determinar as 
crianças nas quais os efeitos de excesso de flúor tinham sido irreversíveis estavam agora a evidenciar-se, e o facto de 
os seus pais e avós se apresentarem com as pernas arqueadas. 

fotos de Allison Kwesell

   Tornar a água em pura  
        e simples
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Também fotografou Rotários indianos a transportar 
e a distribuir os filtros especialmente desenhados. O 
projecto de 40.000 dólares de Subsídio Global também 
permitiu fornecer instalações sanitárias, água potável e 
formação em higiene em oito escolas, atingindo cerca 
de 2.300 estudantes do Uttar Pradesh. Este trabalho 
dirigiu-se especialmente a duas áreas de enfoque  do 
Plano Visão de Futuro da Fundação Rotária: prevenção 
e tratamento de doenças e água e saneamento. 
A OMS calcula que quase um décimo das doenças que 
mais afligem o mundo pode ser prevenido através da 
melhoria da água consumida, do saneamento, da hi-
giene e da correcta gestão dos recursos hídricos. Como 
evidenciaram as aldeias da Índia, a solução passa por 
metas sucessivas, incluindo o levantamento das neces-
sidades de cada comunidade.

Da Índia, Kwesell regressou a casa, no Tennessee (EUA). 
Em Agosto, dirigiu-se para Tóquio para aqui iniciar 
estudos como Bolseira da Paz Mundial do Rotary.
Entretanto, o Distrito 1020 procura lançar um outro 
projecto que tem também que ver com filtros para o 
flúor, informou Halliday, um projecto que irá beneficiar 
mais 400 fogos da região. 

Amit Mishra, membro do Rotary Club de Unnao, carrega um 
“kit” de filtro de flúor para Mangal Prasad. Somente a água de 
beber ou usada para cozinhar precisa de ser filtrada do flúor; a 
água com altos índices de flúor pode, apesar disso, utilizar-se em 
lavagens e noutras finalidades.

Dani Nariyan, Kamla 
Devi e Savju Devi, 
moradores de Makoor, 
exibem os efeitos de 
anos a fio a beber e 
a cozinhar com água 
altamente fluoretada. 
Kamla Devi, de 62 
anos, afirma que todos 
os seus cinco filhos já 
estão a sofrer de dores 
nas pernas.
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Amin Isrial, de 7 anos, e 
Shabbir Barkatali, de 8, 
vadiam por um lençol de água 
conspurcada num pântano 
dos subúrbios de Kanpur, 
uma das mais poluídas cidades 
da Índia. As aldeias à volta 
de Kanpur estão afectadas 
por altas concentrações de 
flúor na água que consomem. 
Bombas manuais, como a que 
se vê nas páginas atrás, são a 
fonte de água para a maior 
parte dos aldeões. Abaixo: A 
água, em Mandinwan, aqui 
analisada, apresenta tamanho 
teor de flúor que os residentes 
se vêem obrigados a viajar 
todos os dias até uma aldeia 
próxima para aí encontrarem 
água boa para beber.

Os Clubes piloto e os Distritos podem desenvolver as suas próprias actividades can-
didatáveis a Subsídio Global ou recorrer a Subsídios Globais conjuntos. Os Subsídios 
Globais conjuntos conferem a oportunidade de trabalhar com os parceiros estratégicos 
da Fundação Rotária, que incluem a “Oikocredit International” e a Universidade “Aga 
Khan”, em projectos como os que têm que ver com equipas de formação profissional, 
criação de bolsas de enfermagem e colaboração com instituições de micro-financia-
mento.
Se quiser saber mais quanto à fase piloto, aceda a www.rotary.org/futurevision.

Membros do Clube de Unnao distribuíram filtros do flúor em Patari, perto de Kanpur, na 
execução do projecto apoiado por um Subsídio Global. Cada “kit” de filtro custa cerca de 44 
dólares. À medida que a água passa pelo filtro, apenas graças à força da gravidade, é activado 
alúmen que reduz o flúor. O Clube irá providenciar pela reposição regular do alúmen activo.
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Os Clubes  
  dos Jovens

OS NÚMEROS
Com os dados reportados a 31 de Agosto de 2011, os Interactistas 
eram 312.018 e os Interact Clubes 13.566, distribuídos por 135 
diferentes países. Por seu lado, os Rotaractistas eram 202.423 e 
havia 8.801 Rotaract Clubes em 171 países.

NOVO CLUBE SE PERFILA
Está em processo de organização o Rotaract Club do Barreiro, 
patrocinado pelo Rotary Clube local. Realiza as reuniões na 
Cooperativa Barreirense “Os Corticeiros”.

AO SERVIÇO 
O Rotaract Club de Vila Nova de Famalicão concretizou 
o seu projecto de conseguir adquirir, e colocar ao serviço do 
jovem Pedro, de S. Cosme, que padece de paralisia cerebral, 
uma cadeira de rodas especial para ir ao encontro da sua neces-
sidade. A cerimónia de efectiva entrega decorreu na Casa das 
Artes e o Clube soube contar com os apoios da Escola Didáxis, 
de S. Cosme, do Rotary Clube seu patrocinador e de diversas 
entidades particulares.
O Rotaract Club de Castelo Branco promoveu uma grande 
recolha de artigos de alimentação junto do Centro Comercial 
Alegro, que depois distribuiu por famílias atingidas por dificul-
dades económicas.

CONTRA A POLIO
O Rotaract Club de Leiria 
colaborou com o seu Rotary 
Clube patrocinador e, com os 
apoios da Câmara Municipal 
local e doutras organiza-
ções, co-organizou a “2ª 
Mini-Maratona de Leiria e 
Caminhada Solidária”, cujo 
produto líquido reverteu para 
financiamento da Campanha 
de Erradicação da Polio. Esta 
jornada foi de grande visibi-
lidade, tendo aderido mais de 
2.000 pessoas a esta causa . A 
foto ilustra a sessão de ginástica que antecedeu a corrida.

PALESTRAS
A Compª. Catarina Santos foi oradora no Rotaract Club de Cas-
telo Branco e para abordagem do tema “Vegetarianismo”.
O Rotaract Club de Espinho promoveu a realização de uma 
palestra na Biblioteca Municipal Marmelo e Silva, aberta ao 
público, sobre “Avenida dos Aliados da Cidade que deu nome 
a Portugal, Invicta, Porto”, realização assumida pela “Casa do 
Infante”.

CIP PORTUGAL/ESPANHA 
Estando geminados os Rotary Clubes de Porto-Antas e de 
Ferrol, encontraram-se em Portugal e fizeram a solene en-
trega do Prémio “Amizade”, que é do valor de € 1.500,00, e foi 
instituído pelos dois Clubes já em 1998. Este Prémio galardoa 
trabalhos de investigação científica de reconhecido mérito e é 
atribuído em cada ano alternadamente, ora no Porto, ora em 
Ferrol, a jovens cientistas investigadores. Nesta edição de 2011 
o laureado foi o Dr. João Vinagre, do IPATIMUP (Instituto de 
Patologia Molecular e Imunologia da Universidade do Porto), 
em razão do seu trabalho “Decifrando a Genética dos Tumores 
Neuroendócrinos utilizando Novas Tecnologias Genómicas”.

Pelos Serviços
       Internacionais

CIP PORTUGAL/RIBI 
Representações dos Rotary Clubes de Dawlish e de Wood-
bridge vieram de visita ao Rotary Club de Machico-Santa 
Cruz tendo permanecido na Ilha da Madeira por cerca de três 
dias. Acolhidos fidalgamente pelos Rotários locais, foi proporcio-
nado aos Rotários britânicos um excelente programa através do 
qual, além de terem podido deliciar.se com a culinária própria 
da Região, puderam admirar o Cabo Girão, Câmara de Lobos, 
Machico (onde confraternizaram num tradicional “magusto”), 
Funchal (com visita a uma adega de Vinho da Madeira) e os 
belíssimos jardins do “Monte Palace Tropical Gardens”, que 
atingiram usando o teleférico.
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A designação “Novas Gerações” refere-se aos integrantes mais jovens da família rotária, ou seja, aos participantes em 
programas pró-juventude como o Interact, o Rotaract, o RYLA e o Intercâmbio de Jovens, ou jovens que se envolvem nas 
atividades de Clubes Rotários e Distritos.
As Novas Gerações tornaram-se na quinta Avenida de Serviços do Rotary, através da qual ele reconhece a mudança positiva 
trazida pelos jovens através do incentivo quanto a atividades de desenvolvimento de liderança, envolvimento comunitário, 
prestação internacional de serviços e de programas de intercâmbio que enriquecem e promovem a paz e a compreensão 
mundial.

Novas Gerações e Projetos Humanitários
Uma forma de incentivar os clubes a participar em Serviços às Novas Gerações é envolvendo os jovens em projetos que 
benefi ciem as comunidades diariamente, tais como:

* Arrecadação de fundos para erradicar a pólio.
* Voluntariado para auxiliar pessoas da terceira idade.
* Arrecadação de alimentos para ajudar organizações de combate à fome.
* Realização de feiras profi ssionais em parceria com outras organizações.
* Campanhas de consciencialização sobre a SIDA em Faculdades e em Universidades.
* Visitas a escolas de ensino secundário para falar sobre tomada de decisões.

Uma colaboração bem sucedida em projeto humanitário aumenta o interesse pelo Rotary.

Os Programas

Interact
O Interact é um programa do Rotary que consiste em clubes de serviços para jovens dos 12 aos 18 
anos de idade. Os clubes podem ser formados com base na comunidade ou em estabelecimento de 
ensino. Embora sejam patrocinados por Rotary Clubes, que os orientam e apoiam, os Interact Clubes 
são completamente autónomos. Os objetivos do Interact incluem desenvolver qualidades de liderança 
e integridade, prestar auxílio e respeitar o próximo, compreender o valor da responsabilidade individual e da 
dedicação ao trabalho e promover a compreensão e a boa vontade internacionais.

Rotaract
O Rotaract é um programa do Rotary que consiste em clubes de serviços integrados por jo-
vens dos 18 aos 30 anos de idade, sediados numa Universidade ou da comunidade em geral. 
Clubes de Universidades são formados por estudantes que se reúnem no “campus” dela, e 
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os clubes nas comunidades são formados por jovens adultos 
de diferentes áreas de atuação, independente de profi ssão 
ou nível de estudos. Todos os Rotaract Clubes são patroci-
nados por um Rotary Clube local e promovem projetos de 
serviços à comunidade e de serviços internacionais, dando 
enfoque também a atividades de formação de líderes e de  
desenvolvimento profi ssional.

Intercâmbio de Jovens
O Intercâmbio de Jovens é um programa através do qual es-
tudantes passam um período de tempo a viver no estrangeiro 
e, portanto, em contacto com novas culturas. Jovens dos 15 
aos 19 anos de idade podem participar no programa de longa 
duração (até um ano), ou optar pelo programa de curta dura-
ção, que varia de sete dias a algumas semanas. A duração do 
Intercâmbio de Jovens das Novas Gerações, para jovens dos 
18 aos 25 anos, pode ser de algumas semanas até três meses. 
Os Rotary Clubes e os Distritos patrocinam os participantes 
dos intercâmbios, os quais servem como embaixadores dos 
seus países durante a sua permanência no exterior.

Prémios Rotários de 
Liderança Juvenil (RYLA)

O RYLA é a iniciativa de formação do Rotary para os jovens 
líderes. O programa destina-se a pessoas dos 14 aos 30 anos; 
porém, a maioria dos clubes e dos distritos prefere trabalhar 
com uma faixa etária específi ca, como dos 14 aos 18, 19 aos 
30, ou dos 25 aos 30 anos. O RYLA estimula a liderança, a 

Álvaro Gomes

Gov. 2006-07 – D. 1970

cidadania e o crescimento pessoal. Além disso, evidencia o 
respeito e a preocupação do Rotary com a juventude, ofer-
ecendo formação a jovens e líderes em potência, incentivando 
jovens a tornarem-se líderes e reconhecendo publicamente 
os jovens que prestam serviços à comunidade.

Proteção aos Jovens
As normas do Rotary International de proteção aos jovens 
aplicam-se a todas as atividades que envolvem menores de 
idade, entre elas os programas Interact, RYLA e Intercâmbio 
de Jovens.

Código de Conduta para 
Trabalho com Jovens
O Rotary International empenha-se em desenvolver e cultivar 
um ambiente seguro para todos os participantes em atividades 
rotárias. É da responsabilidade dos Rotários, seus cônjuges e 
dos parceiros de Rotários, e doutros voluntários do Rotary, 
salvaguardar ao máximo o bem estar das crianças e dos jovens 
com os quais entram em contacto, protegendo-os de qualquer 
abuso ou assédio físico, sexual e emocional.
Apesar da circunstância de os dirigentes de clubes rotários 
mudarem anualmente, a ênfase na juventude e no cresci-
mento do quadro associativo deve sempre continuar. Os 
Interactistas de ontem são os Rotaractistas de hoje e os 
Rotários de amanhã.

NOTA – O autor optou por escrever segundo o “Acordo 
Ortográfi co”.
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O CONSELHO DE CURADORES EM 2011-12

É TEMPO DE APRENDER SOBRE O QUE FAZ A FUNDAÇÃO

Novembro é o Mês da Fundação do Rotary, e espero 
que o leitor colocará  neste mês em destaque o tema 
através de oradores convidados para o seu Clube e 
recorrendo aos programas dela. Como poderão os 
nossos novos Rotários compreender a Fundação se 
lhes não explicarmos o que é a Fundação Rotária e o 
que é que ela faz?
Nem sempre somos bons comunicadores no Rotary, o 
que até se afigura estranho uma vez que somos líderes 
no mundo dos negócios. Pode ser que se trate de in-
formação demasiado pesada, ou que seja porque há 
demasiados programas desportivos na televisão, mas 
a informação rotária não constitui uma prioridade alta 
para muitos Rotários. Por exemplo, como responderia 
o leitor a estas perguntas:
Existe algum Bolseiro no seu Distrito?
O que é o Plano “Visão de Futuro”, e que é que ele 
representa no nosso Clube?
Que precisamos de saber sobre a campanha da erradica-
ção da polio, em que medida ela nos faz sentir bem? 

Que diferença existe entre o Intercâmbio de Grupos de 
Estudos e as equipas de formação profissional?
Ouvi as palavras Cada Rotário, Cada ano. De que é 
que se trata?
De que modo pode a Fundação Rotária apoiar os nossos 
clubes nos seus esforços para ajuda a pessoas de for a 
da nossa comunidade? 
Que estão os Rotários a fazer em campos como o 
HIV/AIDS, ou a água, ou o saneamento? 
Ninguém, dentro do meu Clube, lê o relatório annual 
da Fundação. Para onde vai o dinheiro?
Qual será o nosso relacionamento com a Fundação Bill 
& Melinda Gates?
A lista de perguntas poderia prosseguir. Todavia, a 
questão principal é: -”Que está o nosso Clube a fazer 
para melhor conhecerem os seus membros sobre a 
nossa Fundação Rotária?” 
Se a resposta for “não o suficiente”, então tem de ser 
agora um excelente momento para se começar.
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PARA A CAMPANHA DA ERRADICAÇÃO DA POLIO

Foi um assinalado êxito a realização da “2ª Mini-
Maratona de Leiria e Caminhada Solidária” orga-
nizada pelo Rotary Club de Leiria em colaboração 
com o seu Rotaract Clube, a Câmara Municipal e 
várias empresas locais, cujo produto foi aplicado na 
Campanha de Erradicação da Polio. Mais de duas 
mil pessoas participaram nesta iniciativa!

MUITO PRÓXIMO DO 
FIM!

Os mais recentes dados recolhidos apontam no sen-
tido de que falta apenas 1% para se atingir a absoluta 
erradicação da polio. A data de 24 de Outubro foi 
designada como sendo o Dia Mundial do Combate 
à Polio e a Fundação Rotária, com a finalidade de 
impulsionar ainda mais a luta contra a doença, declarou os dias 24 a 28 do referido mês como sendo altura em que todas as 
contribuições de 100 dólares ou mais foram consideradas no dobro para efeitos de contabilização como doação. As doações 
deveriam ser feitas através do “site” <www-rotary.org/pt/contribute>, devendo o doador estar previamente inserido no 
Portal do Associado em  <www.rotary.org/pt/memberaccess>.
As doações puderam ser efectuadas em dólares americanos, australianos, canadianos e neo-zelandeses, francos suíços, coroas 
dinamarquesas, norueguesas e suecas, euros, libras esterlinas, ienes e randes.

VISIBILIDADE 
CONTRA A 

POLIO
No aproveitamento da Exposição/Venda de Arte 
“Rotary-Arte-Solidariedade-IV” que organizou no 
Centro Comercial Cascais Villa, o Rotary Club de 
Cascais-Estoril fez larga distribuição pública de docu-
mentação sobre a Iniciativa da Erradicação da Polio 
e de “pins” alusivo à mesma Campanha.

http://www.rotary.org/pt/memberaccess
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  O que se 
     faz em

EXPANSÃO
Arrancaram as diligências tendentes à criação de um Rotary 
Clube em Celorico de Basto (Distrito 1970). O Clube padrinho 
para a formação de mais este Rotary Clube é o Rotary Club 
de Guimarães, e o Governador designou o Compº. Manuel 
José Oliveira, membro deste Clube, como seu Representante 
Pessoal para o efeito.

AO SERVIÇO
O Rotary Club de Lisboa-Olivais levou um numeroso grupo 
de estudantes do ensino secundário a visitar as instalações 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia de Lisboa.
Por seu lado, o Rotary Club de Mafra organizou um espec-
táculo no salão de festas do Grupo Recreativo dos Casais do 
Monte Bom, para angariar fundos que permitam ao jovem 
João Pedro prosseguir com os tratamentos de que precisa em 
face de duas doenças raras e crónicas (caso único no mundo!) 
de que sofre, a Hepatite Auto-imune e a Morféira General-
izada. A primeira foi congénita e a segunda sobreveio-lhe aos 
7 anos. Ambas impedem a elasticidade da pele. No espectáculo 
actuaram o “Projecto BUG” e António Raminhos.

VISIBILIDADE 
O Rotary  Club de Algés participou na I Mostra Social de 
Algés, que se realizou no Parque Urbano de Miraflores, 
nela dispondo de “stand” próprio. Apoiado nele, o Clube 
promoveu a divulgação do conhecimento acerca do Rotary 
junto do muito público que visitou o certame e realizou 
rastreios da saúde com a colaboração da Escola Superior de 
Tecnologias de Saúde de Lisboa.
 

EM PARCERIA
Os Rotary Clubes de Cascais-
Estoril e de Parede-Carcavelos 
realizaram no Centro Co-
mercial Cascais Villa uma 
grande Exposição/Venda 
de obras de arte, a “Ro-
tary-Arte-Solidariedade-IV”, 
para angariação de fundos 
para financiamento dos seus 
projectos de serviço. Com 
grande visibilidade rotária, 
o certame contou com obras 
dos Artistas Alfredo Luz, 

António Loureiro, Delfina Mendonça, Francisco Xicofran, 
Gabriela Carvalho, Isabel Cancela, Maria de S. Pedro, Maria 
Tereza Braz, Miguel Costa, Pedro Charters d’Azevedo, Ramos 
Lopes e Vítor Cordeiro, revertendo 20% dos resultados das 
vendas para a Campanha de Erradicação da Polio.

IGE 
O Distrito 1960 realiza neste ano um Intercâmbio de Grupos de 
Estudos com o Distrito 6880, do Alabama (EUA), sendo que a ida 
da equipa de Portugal irá ocorrer a 7 de Abril do próximo ano, 
prolongando-se a estadia nos EUA até 5 de Maio seguinte. Decorre 
nesta altura a apresentação de candidaturas para líder do seu grupo 
de estudos. A equipa de IGE do Distrito 6880 virá para Portugal a 5 
de Maio e permanecerá entre nós até 3 de Junho de 2012.

COMPANHEIRISMO
O Rotary Club de Fafe levou a cabo um passeio de convívio 
até Campo Maior, para admirar as ornamentações da “Festa 
da Flor”, à Barragem do Alqueva e a Castelo Branco.

         
O Rotary Club de Cascais-Es-
toril realizou na sua sede uma 
animada reunião de amizade e 
companheirismo com o Inner 
Wheel de Cascais-Estoril, que 
foi aproveitada para a revisão 
dos projectos de serviço que os 
dois Clubes têm em comum.

INTERESSANDO-SE 
O Rotary Club de Cascais-Estoril ouviu o Dr. Nunes de Carv-
alho dissertar sobre “Gestão da Orla Marítima de Cascais”.

O Rotary Club de S. João da Madeira efectuou uma reunião 
para a qual chamou a si os seus actuais Bolseiros.

EFEMÉRIDE
Completar 80 anos de ser-
viço é facto assinalável. Foi 
o que aconteceu ao Rotary 
Club do Porto que as-
sinalou um tal aniversário 
com uma reunião muito 
festiva. Durante ela o Gov-
ernador do Distrito 1970, 
Compº. Goes Madeira, 
fez-se representar pelo 

Gov.1984-85 (D. 197), Compº. Rui Sequeira (à esquerda) e o Clube em 
festa distinguiu o Dr. Artur Santos Silva, figura pública bem apreciada 
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e conhecida, atribuindo-lhe a dignidade de seu Sócio Honorário, 
como a foto documenta (a seguir ao Compº. Rui Sequeira vêem-se o 
Presidente do Clube, Compº. João Vilaça, o homenageado e o Gov. 
1998-99 (D. 1970), Compº. Waldemar Valente de Sá).

CULTURA E NÃO SÓ
O Rotary Club do Barreiro promoveu um passeio no qual 
os participantes visitaram interessadamente os principais 
monumentos de Mafra.

O Rotary Club de Viana do Castelo promoveu com claro sucesso 
mais uma sessão integrada no “Forum Família, Alicerce da Socie-
dade”. Desta vez o tema foi “Direitos e Deveres da Família” e, com 
casa cheia (como documenta a foto), foi orador o Dr. Carlos Aguiar 
Gomes, Presidente da Associação Famílias. Como moderadores 
intervieram o Compº. José Luís Carvalhido da Ponte, Presidente do 
Clube promotor, e José Correia da Silva.

Prosseguindo nas suas Tertúlias, agora a IV, o Rotary Club de 
Mafra ouviu Margarida Ruas dissertar sobre “A Maçonaria 
Feminina”.
O Rotary Club de Carnaxide patrocinou a apresentação da 
obra literária “Os Outros somos Nós”, da autoria da Compª. 

Isabel Madaleno, membro 
do Clube.

O Rotary Club de Lisboa-
Norte levou a cabo uma 
digressão a pé pelo Bairro da 
Mouraria, acompanhada de 
guia proporcionado pela As-
sociação “Renovar a Moura-
ria”. Os participantes, além 
do mais, puderam admirar 
a Igreja de S. Cristóvão, o 

Palácio da Rosa, a Casa da Achada-Centro Mário Dionísio e o Recol-
himento do Amparo, com seus magníficos painéis de azulejos.

Entretanto, o Rotary Club de Lisboa-Estrela, com a co-
laboração da Escola de Música do Conservatório Nacional, 

realizou mais um “Concerto do Outono”, que foi dedicado 
à música renascentista e esteve a cargo da classe da Profª. 
Joana Amorim. Nele actuaram Frederico Pereira, Joana Bar-
roso, Margarida Sampaio e Ricardo Vaz, em flauta de bisel, 
Tiago Custódio, em cravo, Mariana Amaral, em violoncelo, 
e Rebeca Amorim, em harpa.

NOVA UNIVERSIDADE SENIOR 
O Rotary Club de Porto de Mós colocou em 
funcionamento a sua Universidade Senior, que 
passa a funcionar em instalações cedidas para 
o efeito da Escola Secundária. Este novo serviço 
começa por ter a frequência de 60 alunos. Na ses-
são solene de abertura, realizada em Setembro, 
proferiu lição a Drª. Clarisse Louro, do Instituto 
Politécnico de Leiria.

FUNDAÇÃO ROTÁRIA PORTUGUESA 
Foi proclamada vencedora do 5º Concurso de Canto Lírico da FRP 
Sónia Grané, tendo a final decorrido no Jardim de Inverno do 
Teatro Municipal de São Luiz, em Lisboa. Em 2º lugar ficou Marina 
Pacheco, que também arrebatou o Prémio NUCASE atribuído ao 
melhor intérprete da canção portuguesa. Na 3ª posição quedou-se 
Bárbara Barradas, igualmente galardoada com o Prémio para o 
melhor cantor de “lied” ou “melodia” instituído pela Câmara Mu-
nicipal de Cascais. O Prémio “Fundação Rotária Portuguesa”, para 
o melhor acompanhante, foi atribuído a Olga Amaro.

PALESTRAS
O Rotary Club do Barreiro ouviu o Compº. Carlos Pedro 
Duarte Gameiro, seu Presidente e distinto Chefe da Equipa 
de Cirurgia do Hospital de Nossa Senhora do Rosário, expor 
sobre “Intervenções Cirúrgicas”.
“Aquilino Ribeiro, os Rotários e Outras Histórias” foi o tema 
que abordou o Dr. Manuel de Lima Bastos no Rotary Club 
da Feira.
E no Rotary Club de Cascais-Estoril foi orador o Dr. Álvaro 
de Carvalho, que se debruçou sobre “Das Práticas Empíricas 
à Medicina Científica”.
No Rotary Club de Senhora da Hora falou-se de “Pat-
rimónios da Senhora da Hora” através da autorizada palavra 
do Dr. Joel Cleto. 
O Prof. Doutor José Belbute, do Departamento de Economia 
da Universidade de Évora, esteve no Rotary Club de Évora 
a proferir uma palestra sobre “Com-
preender a Crise”.

O Dr. Pinto de Oliveira, Chefe do Serviço de 
Ginecologia do Hospital da Boa Nova, foi 
orador no Rotary Club de Espinho para 
falar sobre “Parto Vaginal versus Cesariana 
– Vantagens e Desvantagens”.

O Rotary Club de Lisboa teve como palestrante o Engº. 
Fernando Faria de Oliveira, que proferiu uma intervenção 
sobre “A Crise Actual e a Forma como a CGD encara a sua 
Resolução”. Neste Clube esteve também o Prof. Amadeu 
Ferreira, Vice-Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, 
a dissertar sobre “A Supervisão dos Mercados de Valores 
Mobiliários”.
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No Rotary Club do Porto foi palestrante, também, o Compº. 
Alfredo Rente, que dissertou sobre “A Promoção dos Vinhos 
Portugueses”.
No Rotary Club de Tavira foi palestrante David Sequeira, 
que expôs sobre “Envelhecimento da População e as suas 
Consequências a Nível Social e Familiar”.
“O Mundo em Crise ou o Mundo de Oportunidades” constituiu 
o tema que, no Rotary Club de Penafiel, abordou o Prof. 
Doutor José Milhazes.
O Compº. Luís Miguel Rosa Dias proferiu no seu Clube, o Ro-
tary Club de Lisboa-Estrela, uma palestra sobre “Fernando 
Pessoa – Loucura, Mito e Misticismo”.
No Rotary Club de Aveiro foi orador o Dr. Ângelo Salvador, 
investigador na Universidade e premiado com o Prémio 
“Américo Reboredo”, que dissertou sobre “Perspectiva 
Histórica do Percurso dos Alimentos”.
O Rotary Club de Benedita escutou a Prof. Doutora Cristina 
Clímaco a orar sobre “O Impacto das Invasões Francesas no 
Eixo Leiria-Molianos-Rio Maior”.
O tema “A Vida na Terra” foi tratado por João Paulo Rodrigues 
no Rotary Club de Lisboa-Centro.
No Rotary Club de Lisboa-Norte foi proferida uma oportuna 
exposição pelo seu membro, o Compº. Gil Teixeira, sobre 
“A Prisão Preventiva versus Efeito do Recurso em Processo 
Penal” - o caso do Dr. Isaltino Morais. Neste mesmo Clube 
esteve ainda Pierre Massoud, Oficial da Inteligência do Exér-
cito Libanês, a expor sobre “Primavera Árabe – Situação no 
Médio Oriente”.

EM DESTAQUE
O Gov. 2002-03 do Distrito 1960, Compº. Henrique 
Gomes de Almeida, membro do Rotary Club de Cas-
cais-Estoril, foi convidado pelo Presidente-Eleito do 
Conselho de Curadores da The Rotary Foundation, 
ex-Presidente do R.I. (2007-08) Wilfrid J. Wilkins, para 
servir como Coordenador Regional da Fundação Rotária 
(RRFC) para as Zonas 12, 13B e parte da 19, num man-
dato de três anos que se iniciará em 1 de Julho de 2012, 
convite muito honroso que ele aceitou. De notar que é 
a primeira vez que um Rotário de Portugal é convidado 
para tão exigentes funções. O Compº. Henrique Gomes 
de Almeida vai, pois, suceder ao Compº. Gianni Jandolo 

nas referidas funções. É muito vasta a área a coordenar: na Zona 
12, abrange a Albânia, a Itália (parte), Malta e San Marino, com 9 
Distritos e 682 Rotary Clubes; na Zona 13B, Espanha, incluindo as Ilhas 
Baleares e as Canárias, Ceuta e Melilla, e Portugal, com as Regiões 
Autónomas dos Açores e da Madeira, englobando 5 Distritos e 338 
Rotary Clubes; e na Zona 19, Alemanha, Áustria, Bósnia, Croácia, 
Eslováquia, Eslovénia, Herzegovina, Hungria, Israel, Itália (parte), 
Liechtenstein, Moldávia, República Checa, Roménia e Suíça, num 
total de 11 Distritos e 806 Rotary Clubes. O Compº. Henrique irá 
participar num Seminário de Formação específico em atenção de tais 
funções que terá lugar em Chicago, na Sede do R.I., em meados do 
próximo mês de Março. Felicitamos sincera e vivamente este nosso 
bom Amigo e Companheiro pela distinção de tão notável convite, 
uma honra para o Rotary de Portugal.

DISTINÇÕES 
No Rotary Club de Palmela foi distinguida a Santa Casa da 
Misericórdia de Palmela.
O jornalista Rogério Batalha foi distinguido especialmente 
pelo Rotary Club de Mafra.

No Rotary Club do Porto o profissional assinalado foi o 
Prof. Hélder Pacheco.
O Rotary Club de Lisboa-Estrela distinguiu como profis-
sional o Prof. Doutor Tiago da Mota Veiga Moreira de Sá.
O comerciante do “Intermarché”, Luc Arcay, foi distinguido 
pelo Rotary Club de Oliveira do Bairro que lhe conferiu 
a dignidade de Sócio Honorário.
Os Rotary Clubes de Lisboa e de Lisboa-Oeste distinguiram 
como “profissionais do ano”, reciprocamente, o Prof. Dou-
tor Pereira Neto, membro da Academia das Ciêncvias e da 
Sociedade de Geografia, e o “Chef” Leonel Pereira.
O Rotary Club de Penafiel homenageou o profissional 
António Joaquim Rodrigues.
No Rotary Club de Praia da Rocha o profissional distin-
guido foi António Correia Dias Sancho, conhecido industrial 
de hotelaria.
O Prof. Doutor Fausto Afonso Pontes, lente da Faculdade 
de Medicina, foi o profissional justamente distinguido pelo 
Rotary Club de Coimbra.
O Rotary Club de Setúbal assinalou os méritos profissionais 
do Engº. José António Rodrigues, Presidente da LISNAVE.
D. Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa, foi a personali-
dade assinalada pelo Rotary Club da Feira.
A Drª. Maria Beatriz Bueri Alves Antero dos Santos Martinho, 
Directora do Conservatório de Música de Santarém, foi a 
profissional assinalada pelo Rotary Club de Santarém.
No Rotary Club de Matosinhos foram enaltecidos os 
méritos profissionais do Prof. Doutor José Manuel Lopes 
Teixeira Amarante.
Quanto ao Rotary Club da Moita este colocou em de-
staque, como profissional distinta, a Drª. Maria Isabel Roma 
Teixeira.
A empresa “Herdmar”, da indústria de cutelarias, foi hom-
enageada pelo Rotary Club de Caldas das Taipas na  altura 
em que perfez 100 anos de actividade.
O Rotary Club de Oeiras distinguiu Aline Bettencourt, 
Presidente da Delegação de Oeiras da Associação Coração 
Amarelo.
O Prof. Doutor Manuel Jorge de Queiroz Medeiros, professor 
catedrático de cirurgia, jubilado, foi o profissional assinalado 
pelo Rotary Clube de Chaves.
O Comandante José Miguel Costa, Presidente do Conselho de 
Administração do Grupo OMNI Aviação SGPS, SA., foi o profis-
sional assinalado pelo Rotary Club de Lisboa-Belém.
E o empresário Manuel Pereira Rodrigues foi o profissional 
alvo de especial atenção pelo Rotary Club de Águeda.
No Rotary Club de Portalegre foi distinguido como “profis-
sional do ano” o empresário João Francisco Sousa Casado.
Por seu lado, o Rotary Club de Vizela homenageou o em-
presário José Luís Carreira Lopes Guimarães.
E o Rotary Club de Sesimbra homenageou Manuel José 
Santos, da “ArtesanalPesca”, e Helder Chagas Santos, em-
presário de restauração.

No Rotary Club de Vila Nova 
de Gaia esteve em justificada 
evidência o perfil profissional e 
humano do Prof. Doutor Horácio 
Monteiro da Costa, Chefe do 
Serviço de Medicina Estética e 
Reconstrutiva Maxilo-facial do 
Centro Hospitalar de Vila Nova 
de Gaia.
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Uma  Causa
   Mil  Benefícios

Quando o Rotary lançou a PolioPlus em 1985, 
o “plus” significava a crença de que a erradicação 
da polio iria incrementar as vacinações  contra 
outras cinco doenças muito comuns nas crianças: 

o sarampo, a tuberculose, a difteria, a tosse convulsa e 
o tétano. À medida em que se foi andando, a lista dos 
benefícios foi aumentando. As campanhas de vacinação 
contra a Polio criaram as condições para a intervenção 
noutras áreas da saúde salvando vidas, como a da 
distribuição de vitamina A suplementar. Novos 
equipamentos para o transporte e armazenamento 
das vacinas vieram facilitar o combate contra doenças 
infecciosas nas áreas do terceiro mundo. A vasta rede 
de laboratórios e de centros de saúde que se ocupava na 
detecção de novos casos de polio começou a  ocupar-se 
também do alastramento de outros virus. E a Iniciativa 
da Erradicação Global da Polio, que o Rotary ajudou 
a criar, guindou-se a acção internacional proeminente, 
como um modelo para o estabelecimento de parcerias 
público-privadas para dar resposta a questões de saúde 
pública mundial. O “plus”, na PolioPlus, significa que 
os Rotários estão a fazer mais que simplesmente deter 
o avanço da polio nos derradeiros quatro países nos 
quais ela ainda é endémica; estão também a construir 
um legado duma infraestrutura e parcerias que irá 
apoiar a luta contra doenças infectocontagiosas ainda 
muito tempo depois que tenha desaparecido a polio. 
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   A rede de frio.
Transportar  vacinas para países em vias de desenvolvimento não é coisa fácil 
de fazer. Desde o momento em que elas saem do fabricante  até que atinjam 
os destinatários, as  vacinas têm de ser mantidas a uma temperatura entre 
os 2 e os 8º Celsius (se bem que algumas devam ser congeladas entre os 
15 e os 25º negativos). Variações ainda que de muito poucos graus podem 
dar cabo de todo o carregamento, deixando as crianças sem a protecção de 
que precisam. A “rede de frio” criada para a distribuição da vacina contra a  
polio tem sido usada também para o transporte de outras vacinas, designa-
damente contra o sarampo, o tétano e a difteria. Cerca de uma terça parte 
da capacidade da rede de frio na África a sul do Sahara foi pensada para 
apoio às acções visando a e erradicação da polio.

vacinador

Fabrico

camião frigorífico

refrigerador

sala de frio

armazenagem

armazém
primário

recipiente

centro móvel

caixa térmica

centro de saúde
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Um dos mais importantes e próximos 
esforços do Rotary para a erradicação 

da polio poderá ser uma aliança 
de que o leitor até agora ainda 

não ouviu falar. 
A Iniciativa da Erradicação 
Global da Polio (GPEI) 
constitui a poderosa má-
quina colocada em marcha 
antes do desenvolvimento 

de novas vacinas, a detecção 
e a paragem de novos casos, e a 

vacinação de centenas de milhões 
de crianças todos os anos. Tornou-

se num modelo de parcerias público-
privadas de larga escala que pode melhorar 

a vida de milhões de pessoas e lutar contra o alastramento 
da doença. 
Mesmo que o leitor não esteja familiarizado com o GPEI, 
terá por força de reconhecer os nomes dos seus principais 
parceiros: a Organização Mundial da Saúde (OMS), o UNI-
CEF, os Centros dos EUA para o Controle e a Prevenção 
de Doenças (CDC), e, pois claro, o Rotary International.  
Há uma década, estas entidades juntaram-se em 1988, e o 
Rotary assumiu então o desenvolvimento de um projecto 
para imunizar seis milhões de crianças nas Filipinas contra 
a polio.  Por essa altura, as organizações mundiais na área 
da saúde pública estavam a braços com a tentativa da er-
radicação de um outro vírus mortal: o da varíola. Mas, 
quando foi declarada a erradicação da varíola em 1979, elas 
estavam prontas para aceitar um novo desafio. Escolheram, 
então, o da polio. 
-“A poliomielite é uma das poucas doenças que é potencialmente 
erradicável.” -  explica Stephen Cochi, conselheiro da Divisão 
da Imunização Global dos CDC.
O GPEI surgiu quando a Assembleia Mundial da Saúde – em 
parte impulsionada pela campanha de recolha de fundos do 
Rotary dessa altura, uma campanha que logrou arrecadar 
247 milhões de dólares – aprovou uma resolução em 1988 
no sentido de se erradicar a polio do mundo. Na primeira 
década que se seguiu, a parceria fez tremendos progressos. 
Em 1988, existiam 125 países endémicos da polio e um 
total de 350,000 novos casos da doença. Lá por 2000, estes 
números caíram para apenas 20 paíse e 719 novos casos. 
Um dos motivos determinantes do forte declínio verificado 

reside na Rede Laboratorial Global da Polio, criada em 1990 
como parte do GPEI. Os cientistas utilizam esta rede para 
acompanhar os movimentos de transferência da doença de 
um país para outro, assim ajudando a enfrentar problemas 
desde os locais de origem do víris até aos para os quais ele 
migrou. E porque a rede de laboratórios pode prever o 
comportamento da doença e, assim, onde irá manifestar-se 
em maior grau, tornou-se num modelo para determinar as 
incidências doutras doenças e para prevenir com vacinações 
antecipadas, como são os casos do sarampo, da rubela, da 
febre amarela e da encefalite japonesa. 
-”Esta rede de laboratórios irá continuar  a ser fortemente usada 
na luta contra muitas outras doenças infecto-contagiosas, assim 
como de outras de maior risco e dimensão” - afirmou Robert 
S. Scott, Presidente da Comissão Rotária Internacional 
PolioPlus.
O GPEI também alcançou avanços em doenças contagio-
sas, provocando, quanto a elas uma substancial redução de 
manifestações. -“Quando se verifica um grande número de 
casos, é muito fácil detectar a polio, mesmo que se cuide de 
um pequeno número deles.” - diz Robin Nandy, conselheiro 
senior da saúde e membro da equipa da polio por parte 
do UNICEF. -“Desde que se reduza o número de casos, o 
controle torna-se muito mais apertado de maneira a que nada 
seja esquecido.”
A parceria, com o seu sistema de vigilância avançado, con-
cebido para detectar novos casos de polio, deu um quarto 
passo no processo: a investigação de casos de paralisia em 
crianças, recolhendo e transportando amostras para análise, 
de modo a  identificar os movimentos do vírus e determinar 
as origens deles. 
Um outro desenvolvimento técnico fundamental nascido 
do GPEI é a vacina oral bivalente contra a polio. A vacina 
bivalente, que imuniza contra os tipos 1 e 3 do vírus selvagem 
da polio (o tipo 2 foi eliminado, como selvagem, em 1999), 
é mais eficaz que a tradicional trivalente. O desenvolvimento 
da vacina bivalente, que está a ser utilizada desde Dezembro 
de 2009, tornou-se possível graças ao programa de pesquisas 
activado pela parceria.
Mau grado os êxitos já alcançados, o GPEI enfrenta deafios 
nas áreas da distribuição das vacinas para os quatro países 
ainda endémicos da polio. O Afeganistão, a India, a Nigéria 
e o Paquistão, todos eles apresentam estruturas débeis na 
área da saúde pública, o que torna os seus países vizinhos e 
já livres da doença vulneráveis à migração do vírus, como 

Iniciativa de Erradicação Global
A  parceria do Rotary  é uma referência

por Susie Ma
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explica Cochi. Eliminar o derradeiro 1% de casos de polio 
exige novas estratégias, como a de assegurar o apoio político 
dos líderes locais, regionais e nacionais.
A rede do Rotary, com 1.2 milhões de membros, foi crucial 
para a mobilização do apoio local para o GPEI. -“Por causa da 
rede do Rotary pudemos elevar o nosso trabalho ao nível do país.” 
- afirma Nandy. -“O Rotary tem sido a chave para alcançar a 
realização de reuniões com dirigentes governamentais ao mais 
alto nível, Presidentes e Primeiros-Ministros.” Ele atribui ao 
Rotary o sortilégio de facilitar a ocorrência de encontros com 
o Presidente do Paquistão Asif Ali Zardari, do que resultou 
o seu compromisso em Janeiro passado com um plano de 
mergência para deter a polio no seu País. 
A parceria alcançou ainda Dias de Tranquilidade no Afegan-
istão, no Chad, na Somália e no Sudão, logrando convencer 
as facções em guerra a observar uma trégua suficiente para 
permitir às crianças receberem a vacina contra a polio. -“Foi 
um marco importante no processo de erradicação da polio em 
meados de 1980.” - afirma Cochi. -”Um modelo de como operar 
nestes assuntos no contexto da prevenção doutras doenças.”
O modelo do GPEI pode servir para outras parcerias na saúde, 
como as que procuram lutar contra a SIDA, a tuberculose e 
várias doenças infantis. Um projecto rotário de combate ao 
alastramento da SIDA no Quénia e no Uganda teve a lider-
ança do GPEI nos Dias Nacionais de Vacinação nos campos 
da recolha de fundos e da mobilização de voluntários. 
O Rotary arrancou ainda para um programa de ajuda a um 
outro grande desafio lançado ao GPEI: aingir um volume de 

recolha de fundos de 590 milhões de dólares.  O Desafio do 
200 Milhões de Dólares do Rotary, e os 355 milhões doados 
pela Fundação “Bill & Melinda Gates” que ele se destina a 
equivaler, são cruciais para o assegurar da continuação dos 
trabalhas para alcance da erradicação da polio. 
-“O mapa da saúde pública alterou-se no últimos 20 anos.” 
- refere Nandy. -“Como foi possível aos parceiros da vanguarda 
desta luta associarem-se com a Fundação “Gates” e incluí-la 
como um dos seus principais associados, constitui um bom 
exemplo do quanto já se conseguiu envolver.”
Um esforço tão massivo e de longo prazo exige confiança 
e comunicação. Os parceiros no GPEI encontram-se com 
regularidade, por telefone e mesmo pessoalmente. Há uma 
constante comunicação que ajuda a coordenar diversos 
pontos de vista e a responder a situações a uma só voz, como 
diz Nandy. -“Cada parceria enfrenta sempre desafios. A nossa 
força está na capacidade de antecipar os desafios, antes que 
adquiram a proporção de um grande problema.”
Mais importante ainda:  o GPEI evidenciou o que se torna 
possível alcançar quando os sectores público e privado 
trabalham em conjunto.
-“Os trabalhos para a erradicação da polio mostraram como 
se deve proceder para atingir todas as crianças em qualquer 
parte onde estejam.” - afirma Roland Sutter, coordenador de 
pesquisas e de desenvolvimento de produtos da OMS na 
Iniciativa de Erradicação da Polio. -”O que aprendemos foi 
que, a despeito dos locais onde vivam as populações, por remotos 
que sejam, as crianças podem ser alcançadas para intervenções 
na área da saúde.” 

Mais benefícios provocados pelo GPEI.

Intervenções no campo da saúde.
Muitos países aderiram a outras intervenções na área da saúde 
com campanhas de vacinação contra a polio. A vitamina A, que 
protege o sistema imunitário e ajuda as crianças a defenderem-
se da diarreia, do sarampo e doutras infecções, foi largamente 
distribuída juntamente com a vacina anti-polio. Outras in-
tervenções simples revestiram as formas de redes tratadas com 
insecticidas e de tabletes desparasitantes.

Vacinações.
A distribuição das vacinas contra a polio foi meio para 
realização de esforços quanto a outras imunizações bem 
sucedidas, como as que tiveram que ver com as do combate 
contra o sarampo. De harmonia com recente relatório, a 
proporção de crianças da Nigéria cobertas por acções de 
vacinação de rotina quase triplicou entre 2006 e 2010, 
graças, em parte, a uma campanha mais agressiva.
-“A vasta infraestrutura da polio foi montada ao longo dos anos e 
ajuda a apoiar a eficácia das  vacinas e o fortalecimento dos sistemas 
de imunização, e tudo isso deu em resultado alcançar mais do 
dobro do número de crianças vacinadas em alguns dos países mais 

pobres da Africa e do sudeste asiático.” - afirma Roland Sutter, 
coordenador de pesquisas e de desenvolvimento de produtos 
pela OMS na Iniciativa de Erradicação Global da Polio.

Respostas em casos de desastre.
As redes locais de vacinação contra a polio podem ser mobilizadas 
nos casos de desastres e com relação a emergêncvias nas áreas 
da saúde. Veículos, equipamentos de rádio, dados de análises e 
transferência de meios, além de espaços para escritórios podem 
ser aproveitados e postos ao serviço durante os periodos de 
emergência médica, como os que resultaram do “tsunami” de 
2004 ocorrido no sudeste da Ásia e nas cheias de 2010 verificadas 
no Paquistão. Os elementos dessas redes utilizam também os 
seus conhecimentos de trabalho em equipa, sistemas de saúde 
e gestão para dar ajuda no contexto de uma emergência, pla-
neando-a e dando as respostas adequadas ao caso. 

Benefícios económicos.
Segundo um estudo publicado no jornal “Vacina”, em 2010, 
o GPEI deve gerar benefícios económicos entre 40 biliões de 
dólares e 50 biliões no periodo de 1988 e 2035. Esse relatório 
também prevê um adicional entre 17 e 90 biliões de dólares 
em benefícios resultantes da distribuição, como suplemento, 
de vitamina A..
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Laboratório especializado de referência.

Laboratório regional de referência.

Laboratório nacional / subnacional.
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Criada em 1990, a Rede Laboratorial Global da Polio dispõe de 146 laboratórios credenciados para a detecção e 
seguimento da incidência do vírus da polio à roda de todo o mundo. Os laboratórios nacionais asseguram a vigilância 
quanto à doença. Amostras recolhidas nas zonas com casos suspeitos de polio são enviadas a estes laboratórios para testes. 
Os laboratórios regionais de referência determinam, a seguir, a origem do vírus da polio que tenha sido detectado – seja 
selvagem, seja derivado da vacina. Finalmente, as incidências do vírus selvagem da polio são reportadas para um dos sete 
laboratórios globais especializados para monitorização do movimento da doença. A maior parte dos laboratórios também 
faz testes doutras doenças, inclusive o sarampo, a febre amarela e a encefalite japonesa.
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OS MELHORES AGRADECIMENTOS A HERBERT A. PIGMAN PELO SEU ARTIGO “THE ‘PLUS’ IN POLIOPLUS” (JULHO DE 2006).

Acréscimos de benefícios consequentes da 
erradicação da polio.

REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA 
GLOBAL DA POLIO:

A BAIXA DO NÚMERO DE PAÍSES 
ENDÉMICOS DA POLIO.

A BAIXA DO NÚMERO DE CRIANÇAS 
QUE, EM CADA DIA, FICAM PARALÍTICAS 

POR CAUSA DA POLIO.

MAIS DE  

BILIÕES 
DE DÓLARES 
INVESTIDOS, 

NO TOTAL. 

MILHÕES DE VOLUNTÁRIOS

BILIÕES DE CRIANÇAS 
VACINADAS.

MILHÕES DE PESSOAS QUE, SE NÃO 
FOR A ISSO, TERIAM FICADO PARALÍTICAS.

MILHÕES DE VIDAS SALVAS GRAÇAS 
À VITAMINA A QUE LHES FOI 
ADMINISTRADA JUNTAMENTE 
COM A VACINA 
CONTRA A POLIO.

DESDE QUE A INICIATIVA DA ERRADICAÇÃO GLOBAL DA POLIO FOI LANÇADA EM 1988.






